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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah terdapat hubungan yang 

signifikan antara parent attachment dengan regulasi emosi remaja di SMA Negeri 5 

Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada remaja kelas X SMA Negeri 5 Surakarta yang 

masih mempunyai kedua orangtua/figur pengganti orangtua. Alat pengumpulan data 

berupa skala regulasi emosi yang disusun oleh Garnefski dan Kraaij (2007) dan skala 

father attachment serta mother attachment yang disusun oleh Armsden dan Greenberg 

(2009). Selanjutnya, hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara parent attachment dengan regulasi emosi remaja. Nilai korelasi 

(r) antara father attachment dan regulasi emosi adalah sebesar - 0,068 (p>0,05), 

sedangkan nilai korelasi (r) antara mother attachment dan regulasi emosi adalah -0,052 

(p>0,05).  

 

Kata kunci :parent attachment, regulasi emosi, remaja. 
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Abstract 

This research aims was to empirical examine the correlation between parent 

attachment with the emotion regulation of adolescence in 5 High School, Surakarta. 

Participants were adolescence at first grade in 5 High School, Surakarta who still have 

both of parents/figure that surrogate their parents. Data collection devices are the scale 

of emotion regulation compiled by Garnefski and Kraaij (2007) and the scale of father 

attachment as well as mother attachment compiled by Armsden and Greenberg (2009). 

The result of analysis of the data indicates that there is no correlation between parent 

attachment and adolescence emotion regulation. Result of the data show that the 

correlation (r) between father attachment and emotion regulation is -0,068 (p>0,05) 

and correlation (r) between mother attachment and emotion regulation is 

0,052(p>0,05). 

 

Keyword : parent attachment, emotion regulation, adolescence. 
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PENDAHULUAN 

Masa remaja adalah masa yang penuh dengan emosi yang berkaitan dengan 

hubungan orangtua – remaja (Zimmermann, Mohr, &Spangler, 2009). Masa remaja 

sendiri merupakan periode perkembangan yang penuh dengan emosi yang berdasarkan 

pada perubahan besar pada hormon, fisik, sosial, dan domain kognitif (Larson, Moneta, 

Richards, & Wilson, 2002; Silk, Steinberg, & Morris, 2003 dalam Zimmermann et al., 

2009). Emosi dapat memfasilitasi dan berfungsi dalam pembuatan keputusan, 

mempersiapkan seseorang untuk merespons gerakan dengan cepat, serta menyediakan 

informasi mengenai sesuatu yang sedang berlangsung antara organisme dan lingkungan. 

Emosi juga mempunyai fungsi sosial, serta menyediakan informasi mengenai tujuan 

perilaku orang lain (Gross, 1998 dalam Bosse, Pontier & Treur).  

Dalam keseharian, kita menjumpai beragam ekspresi emosi yang berbeda-beda. 

Begitu pula dengan remaja yang ada di SMA Negeri 5 Surakarta. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa cara 

remaja dalam meregulasi emosi berbeda-beda. Ada remaja di tempat tersebut yang 

mengatakan bahwa emosi negatif dalam dirinya mudah meningkat ketika keadaan 

lingkungan tidak sesuai dengan harapannya, maupun sebaliknya (tidak mudah 

mengekspresikan emosinya, baik itu positif maupun negatif).  

Cassidy (1994) mengungkapkan bahwa salah satu pengaruh pada perbedaan 

individu dalam regulasi emosi kemungkinan dilatarbelakangi oleh sejarah kelekatan. 

Individu dengan karakteristik kemampuan yang fleksibel untuk menerima dan 

mengintegrasikan antara emosi positif dan negatif, biasanya adalah anak-anak dengan 

kelekatan secure, yang nantinya akan dapat menentukan masa perkembangan 

selanjutnya.  



2 
 

Perkembangan emosionalitas dan regulasi emosi tak lepas dari pengaruh 

keluarga, yang dapat dilihat melalui praktek pengasuhan, iklim emosional keluarga, dan 

pengalaman belajar emosional yang berbeda (Morris, Silk, Steinberg, Myers, & 

Robinson, 2007 dalam Zimmermann et al., 2009). 

Thompson (1994) menyatakan bahwa regulasi emosi merupakan proses 

ekstrinsik dan intrinsik yang bertanggung jawab memonitor, mengevaluasi, 

memodifikasi reaksi emosi, dan secara intensif dan khusus untuk mencapai suatu tujuan. 

Regulasi emosi meliputi perubahan dalam kualitas, intensitas, durasi dan latensi dari 

reaksi emosional dan ekspresi dalam proses adaptasi. Perkembangan dari regulasi emosi 

telah menjadi hal yang menarik bagi para teoretikus fungsionalis, yang mempercayai 

bahwa emosi didasari dari transaksi yang terus menerus antara seorang individu dengan 

lingkungannya. Berdasarkan pandangan ini, emosi “keluarga” menjadi sesuatu yang 

krusial bagi pemberian tanda sosial, kebutuhan akan komunikasi, perbaikan afiliasi, 

pertahanan diri, dan tujuan penting lainnya.  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi regulasi emosi seseorang, 

diantaranya adalah hubungan antara orang tua dan anak, yaitu hubungan antara remaja 

dengan orang tua (Rice, 1999 dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004), usia (Urry & Gross, 

2010), serta hubungan interpersonal (Salovery & Sluyter, 1997 dalam Nisfiannoor & 

Kartika, 2004). 

Selain faktor-faktor tersebut, kelekatan juga dapat dilihat sebagai pengaruh yang 

spesifik pada efektivitas regulasi emosi (Cassidy, 1994; Mikulincer & Shaver, 2005 

dalam Zimmermann et al., 2009) karena pola kelekatan sudah mewakili cara tertentu 

pada regulasi emosi yang interaktif dengan pengasuh (Zimmermann, 1999). Pada tahun 

1994, Cassidy menyatakan bahwa regulasi emosi dan kualitas dari kelekatan merupakan 
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dua hal yang sangat berkaitan. Perbedaan antar-individu dalam emosionalitas dan 

regulasi emosi telah terbukti dipengaruhi oleh perbedaan genetik dan pola attachment 

(Zimmermann et al., 2009).  

Selain itu, pendekatan perkembangan menyatakan bahwa tahap perkembangan 

masa bayi sampai remaja akan menentukan masa perkembangan berikutnya. Demikian 

pula dalam kehidupan emosional. Perlakuan yang tidak tepat dari ibu akan berdampak 

negatif bagi kehidupan maupun regulasi emosi anak. Sebaliknya, perlakuan ibu yang 

tepat akan mengakibatkan penyesuaian yang adaptif karena mampu mengelola 

emosinya sesuai dengan situasi dan tuntutan disekitarnya. Ibu yang mampu memberikan 

kehangatan, kelekatan dan pendekatan serta sensitivitas terhadap emosi yang 

ditunjukkan oleh anak akan membuat anak belajar untuk mengelola emosi sehingga 

mampu mengekspresikan emosinya secara tepat. Ibu yang kurang mendukung terhadap 

kebutuhan emosional anak, bahkan menolak terhadap kehadiran anak akan mendorong 

anak untuk mengembangkan regulasi emosi yang kurang adaptif (Gross & Thompson, 

2006; Keller & Otto, 2009; Morris et al, 2007, dalam Prastiti, 2011). 

Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa strategi regulasi emosi yang 

berbeda memiliki hubungan dengan model kelekatan seorang individu (Magai, 1999; 

Mikulincer et al., 2003; Shaver & Mikulincer, 2002; Crugnole et al., 2011, dalam 

Rasyid, 2012). Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2012) 

sendiri mengenai hubungan antara peer attachment dengan regulasi emosi, 

menunjukkan hasil korelasi yang rendah. Ia menyatakan bahwa hal ini dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan individu dalam meregulasi 

emosinya yang salah satunya dipengaruhi oleh hubungan subjek dengan orang tua yang 

dapat mempengaruhi pola hubungannya dengan teman sebayanya (La Guardia et.al., 
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2000; Laghi, D’ Alessio, Sussana, & Baioco., 2009) dan kelekatan subjek dengan 

caregivers saat masih bayi, yang nantinya akan mempengaruhi regulasi emosi pada 

tahap perkembangan selanjutnya, termasuk pada saat remaja.  

Namun, Bates (2008) menyatakan bahwa tidak semua studi menunjukkan 

kekuatan kelekatan bayi untuk memprediksi pertumbuhan selanjutnya (dalam Santrock, 

2011). Di sisi lain, penelitian-penelitian lain menyatakan bahwa kelekatan pada saat 

bayi dengan orangtua akan berdampak penting terhadap masa-masa selanjutnya dalam 

perkembangan anak tersebut.  

Berdasar dari adanya pro dan kontra, serta mengingat belum banyaknya 

penelitian mengenai parent attachment dan regulasi emosi, khususnya di Indonesia, 

maka peneliti berpikir bahwa perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. 

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan 

antara parent attachment dengan regulasi emosi remaja di SMA Negeri 5 Surakarta?”. 

Sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

parent attachment dengan regulasi emosi remaja, khususnya di SMA Negeri 5 

Surakarta.  

 

REGULASI EMOSI  

Regulasi emosi merupakan proses ekstrinsik dan intrinsik yang bertanggung 

jawab memonitor, mengevaluasi, memodifikasi reaksi emosi, dan secara intensif dan 

khusus untuk mencapai suatu tujuan. Regulasi emosi meliputi perubahan dalam kualitas, 

intensitas, durasi dan latensi dari reaksi emosional dan ekspresi dalam proses adaptasi 

(Thompson, 1994).  
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Sedangkan menurut Gross (2007) regulasi emosi ialah strategi yang dilakukan 

secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat atau mengurangi 

satu atau lebih aspek dari respon emosi yaitu pengalaman emosi dan perilaku. 

Seseorang yang memiliki regulasi emosi dapat mempertahankan atau meningkatkan 

emosi yang dirasakannya baik positif maupun negatif. Selain itu, seseorang juga dapat 

mengurangi emosinya baik positif maupun negatif.  

Selain itu, tokoh lain menyebutkan bahwa regulasi emosi adalah kemampuan 

seseorang untuk mengelola emosi serta mengekspresikannya (Garnefski dan Kraaij, 

2007).   

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

regulasi emosi merupakan suatu proses baik secara sadar maupun tidak sadar dalam 

mengelola emosi serta mengekspresikannya.  

Aspek-Aspek Regulasi Emosi  

Garnefski dan Kraaij (2007) menyatakan terdapat sembilan dimensi yang dapat 

digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi seseorang, yaitu : 

a. Self – blame  

Mengacu pada pola pikir yang menyalahkan diri sendiri. Jika self-blame dalam 

diri seseorangrendah, maka semakin tinggi (baik) regulasi emosi seseorang. 

Begitu pula sebaliknya, apabila self-blame tinggi maka semakin rendah (kurang) 

regulasi emosi orang tersebut.  

b. Rumination atau focus on thought  

Merupakan kecenderungan individu untuk memikirkan sesuatu yang 

berhubungan dengan situasi yang sedang terjadi.  
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c. Catastrophizing  

Merupakan kecenderungan individu untuk meyakini bahwa pengalaman yang 

menimpa dirinya begitu buruk sehingga ia merasa tidak mampu menahannya. 

Semakin rendah catasthropizing, maka semakin baik regulasi emosi seorang 

individu, begitu pula sebaliknya.  

d. Putting into perspective  

Adalah kecenderungan individu untuk melihat atau memandang persoalan dalam 

sudut pandang yang lebih baik. Semakin tinggi skor pada aspek ini, maka 

semakin tinggi regulasi emosi individu tersebut.  

e. Positive refocusing  

Merupakan kecenderungan individu untuk lebih memikirkan hal-hal yang lebih 

menyenangkan dan menggembirakan dari pada memikirkan situasi yang sedang 

terjadi. Semakin tinggi hal ini dalam diri seorang individu, maka semakin baik 

pula regulasi emosi individu tersebut.  

f. Positive reappraisal  

Merupakan kecenderungan individu untuk menciptakan pikiran yang bermakna 

positif dalam situasi pertumbuhan individu. Individu yang memiliki skor yang 

tinggi dalam hal ini, memiliki regulasi emosi yang semakin baik.   

g. Acceptance  

Merupakan pola pikir menerima dan pasrah atas apa yang menimpa dirinya. 

Semakin tinggi acceptance, maka semakin baik regulasi emosi seseorang.  
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h. Refocus on planning  

Adalah berpikir mengenai langkah-langkah untuk melakukan dan bagaimana 

mengatasi/menangani situasi negatif. Semakin tinggi skor pada aspek ini, maka 

semakin baik pula regulasi emosi seseorang.  

i. Others – blame  

Merupakan pola pikir yang menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa 

dirinya sendiri. Semakin rendah skor pada aspek ini, maka semakin baik regulasi 

emosi seseorang, begitu pula sebaliknya.  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi seseorang, antara lain adalah : 

a. Hubungan orangtua dan anak 

Orangtua memiliki pengaruh dalam kehidupan emosi anak-anaknya. Orangtua 

yang bersosialisasi dengan anaknya (terutama dengan anak perempuannya) 

dengan cara yang mereka rasa sesuai dengan lingkungan sosialnya, akan 

membuat anak-anaknya memiliki emosi yang lebih bergejolak terhadap teman-

temannya (Banerju, 1997 dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004).  

b. Usia  

Penelitian menunjukkan bahwa pertambahan usia seseorang dikaitkan dengan 

adanya peningkatan kemampuan regulasi emosi, di mana semakin tinggi usia 

seseorang, maka kemampuan regulasi juga semakin baik (Urry & Gross, 2010).  

c. Hubungan interpersonal  

Hubungan interpersonal dan individual juga mempengaruhi regulasi emosi. 

Keduanya berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga emosi meningkat 

bila individu yang ingin mencapai suatu tujuan berinteraksi dengan lingkungan 
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dan individu lainnya. Biasanya emosi positif meningkat bila individu mencapai 

tujuannya dan emosi negatif meningkat bila individu kesulitan dalam mencapai 

tujuannya (Salovey & Sluyter, 1997 dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004). 

d. Attachment  

Salah satu hal yang mempengaruhi adanya perbedaan regulasi emosi antara 

individu satu dengan yang lainnya adalah karena sejarah kelekatan anak 

(Cassidy, 1994) karena pola kelekatan sudah mewakili cara tertentu pada 

regulasi emosi yang interaktif dengan pengasuh (Zimmermann, 1999) yang akan 

menentukan perkembangan pada masa selanjutnya, termasuk pada saat remaja.  

 

ATTACHMENT  

Ainsworth (Hetherington dan Parke, 2001 dalam Eliasa) mengatakan bahwa 

kelekatan adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain 

yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal 

sepanjang waktu. Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah 

laku lekat (attachment behavior) yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut 

(Durkin, 1995 dalam Eliasa).  

Attachment behaviors merupakan suatu tingkah laku yang ditunjukkan oleh bayi 

kepada orang tuanya. Perilaku yang dinamakan attachment behaviors ini adalah 

perilaku anak yang menangis, mendekati, mencari kontak dan berusaha untuk 

mempertahankan kontak pada orangtuanya ketika anak sedang mencari kenyamanan 

atau ketenteraman (Bowlby, 1969, 1982 dan Ainsworth, 1978 dalam Cassidy, 1999).  

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa attachment adalah kelekatan 

emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang terdekatnya sejak anak-anak, 
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yang di dalamnya terdapat unsur perilaku lekat (attachment behavior) di mana hal ini 

bersifat kekal dan mempengaruhi kehidupan individu di masa mendatang.  

 

Aspek attachmentmenurut Armsden dan Greenberg (1987) adalah : 

1. Trust (kepercayaan) 

Menunjukkan bahwa remaja percaya bahwa orang tua dan teman sebaya 

mengerti dan memahami kebutuhan dan keinginan mereka.  

2. Communication (komunikasi)  

Menunjukkan persepsi remaja mengenai orang tua dan teman sebaya yang peka 

dan mau mendengarkan bagian emosi mereka dan menilai tingkat serta kualitas 

keterlibatan dan komunikasi verbal dengannya.  

3. Alienation (keterasingan) 

Menunjukkan perasaan remaja mengenai keterasingan, kemarahan, dan 

pengalaman pelepasan dari hubungan kelekatan dengan orang tua dan teman 

sebaya.  

Jenis attachment yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan secure 

attachment. Sehingga berdasarkan ketiga aspek di atas, semakin tinggi trust dan 

communication, dan semakin rendah alienation berarti semakin tinggi (secure) 

kelekatan seorang anak dengan orang tuanya.   

 

HUBUNGAN ANTARA PARENT ATTACHMENT DAN REGULASI EMOSI  

Regulasi emosi ialah strategi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar 

untuk mempertahankan, memperkuat atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon 

emosi yaitu pengalaman emosi dan perilaku. Seseorang yang memiliki regulasi emosi 
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dapat mempertahankan atau meningkatkan emosi yang dirasakannya baik positif 

maupun negatif. Selain itu, seseorang juga dapat mengurangi emosinya baik emosi 

positif maupun negatif (Gross, 2007). Salah satu hal yang mempengaruhi adanya 

perbedaan regulasi emosi antara individu satu dengan yang lainnya adalah karena 

sejarah kelekatan anak (Cassidy, 1994). 

Kelekatan (attachment) sendiri adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang 

individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu 

keadaan yang bersifat kekal sepanjang waktu (Ainsworth dalam Hetherington dan 

Parke, 2001 dalam Eliasa). Pola kelekatan juga mewakili cara tertentu pada regulasi 

emosi yang interaktif dengan pengasuh (Zimmermann, 1999). Sejak kecil, anak sudah 

menginternalisasi teknik-teknik pengekspresian emosi yang ditunjukkan orang tua 

(Kostiuk dan Fouts, 2002), sehingga Cassidy (1994) menyatakan bahwa keduanya 

merupakan hal yang sangat berkaitan. Hal ini terjadi karena sejak kecil, anak 

menginternalisasi teknik-teknik pengekspresian emosi yang ditunjukkan oleh figur 

lekatnya. Sedangkan Bowlby sendiri menyatakan bahwa proses kedekatan pada masa 

kanak-kanak dengan orangtua mereka, berdampak penting terhadap masa dewasanya 

(Feist & Feist, 2010). Kelekatan yang aman pada masa bayi merupakan hal yang 

penting karena mencerminkan hubungan orangtua dan bayi yang positif dan 

memberikan fondasi yang mendukung perkembangan sosio-emosional yang sehat di 

tahun mendatang (Santrock, 2011).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hiptotesis yang diajukan adalah ada 

hubungan positif yang signifikan antara parent attachment dengan regulasi emosi 

remaja.  
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METODOLOGI PENELITIAN 

Identifikasi Variabel  

Variabel bebas (independent variable) atau variabel X dalam penelitian ini 

adalah parent attachment, yaitu kelekatan emosional yang dibentuk seorang individu 

dengan orang terdekatnya sejak anak-anak, yang di dalamnya terdapat unsur perilaku 

lekat (attachment behavior) di mana hal ini bersifat kekal dan mempengaruhi kehidupan 

individu di masa mendatang. Variabel ini diukur dengan menggunakan Inventory of 

Parent Attachment – revised version yang disusun oleh Armsden dan Greenberg (2009). 

Sedangkan variabel terikat (dependent variable) atau variabel Y dalam penelitian ini 

adalah regulasi emosi, yaitu suatu proses baik secara sadar maupun tidak sadar dalam 

mengelola emosi serta mengekspresikannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

skala regulasi emosi yang disusun oleh Garnefski dan Kraaij (2007).  

Populasi dan Sampel  

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode nonprobability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 

yang sama bagi setiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 

2011). Jenis nonprobability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011).  

Adapun partisipan dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 5 Surakarta 

kelas X yang berjumlah 188 siswa. Penentuan partisipan adalah berdasarkan 

pertimbangan bahwa pada usia tersebut, yaitu usia 15 – 16 tahun, termasuk dalam usia 

remaja, yaitu kira – kira 10/12 tahun hingga 18/20 tahun (Santrock, 2011). Selain usia, 
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kriteria lain partisipan dalam penelitian ini adalah harus memiliki ayah dan ibu/figur 

pengganti ayah/ibu.  

Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan instrumen berbentuk skala likert. Dibagi dalam dua 

bagian. Bagian pertama merupakan skala untuk regulasi emosi dan bagian kedua 

merupakan skala untuk parent attachment. Regulasi emosi diukur dengan menggunakan 

teori dan skala yang disusun oleh Garnesfski dan Kraaij (2007). Penilaiannya adalah 

jika semakin tinggi skor total yang diperoleh individu, maka akan semakin tinggi pula 

regulasi emosi orang tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor total yang 

diperoleh, maka semakin rendah pula regulasi emosinya. Skala ini terdiri dari 36 aitem, 

yang terdiri dari 24 aitem favorable dan 12 aitem unfavorable.  

Selanjutnya parent attachment diukur dengan Inventory of Parent and Peer 

Attachment – revised version (IPPA) yang disusun oleh Armsden dan Greenberg (2009). 

Skala ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pertama mengenai kelekatan dengan ibu, 

dan bagian dua mengenai kelekatan dengan ayah, serta bagian ketiga adalah kelekatan 

dengan teman sebaya. Namun, dalam penelitian ini, hanya digunakan dua bagian yaitu 

bagian pertama dan kedua, yang merupakan inventory of parent attachment. Masing-

masing bagian memiliki 25 aitem, dengan 14 aitem favorable dan 11 aitem unfavorable.  

Pada masing-masing aitem dalam skala tersebut terdapat 4 alternatif pilihan 

jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju 

(STS). Untuk aitem favorable, jawaban SS bernilai 4, S bernilai 3, TS bernilai 2, dan 

STS bernilai 1. Sedangkan untuk aitem unfavorable, jawaban STS bernilai 4, TS 

bernilai 3, S bernilai 2, dan SS bernilai 1. 
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Perhitungan seleksi aitem dilakukan dengan menggunakan teknik statistik 

Corrected Item-Total Correlation dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. 

Kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total dengan batasan koefesien 

korelasi yang dianggap memuaskan dan memberikan kontribusi yang baik adalah 

sebesar 0,25 dan 0,3 (Azwar).  

Pada skala regulasi emosi, dari 36 aitem yang diuji, terdapat 14 aitem yang 

gugur, dengan menggunakan patokan minimal 0,25, yaitu aitem nomor 6, 8, 9, 10, 11, 

16, 17, 18, 22, 23, 28, 31, 32, dan 33 sehingga diperoleh 22 aitem terpakai dengan nilai 

r (corrected item-total correlation) bergerak dari 0,274 – 0,616 dengan koefesien alpha 

cronbach sebesar 0,849 yang berarti alat ukur ini tergolong reliabel.  

Pada skala father attachment, dari 25 aitem yang diuji, dengan menggunakan 

patokan 0,3 terdapat 3 aitem yang gugur, yaitu aitem nomor 5, 9, dan 14 sehingga 

diperoleh 22 aitem terpakai dengan nilai r (corrected item-total correlation) bergerak 

dari 0,337 – 0,756 dengan koefesien alpha cronbach sebesar 0,921 yang berarti alat 

ukur ini tergolong reliabel.  

Sedangkan pada skala mother attachment, dari 25 aitem yang diuji, dengan 

menggunakan patokan 0,3 terdapat 3 aitem yang gugur, yaitu aitem nomor 5, 9, dan 14 

sehingga diperoleh 22 aitem terpakai dengan nilai r (corrected item-total correlation) 

bergerak dari 0,413 – 0,780 dengan koefesien alpha cronbach sebesar 0,929 yang 

berarti alat ukur ini tergolong reliabel.  

Prosedur Pengambilan Data  

Setelah peneliti selesai menyusun skala untuk masing-masing variabel, 

selanjutnya peneliti memperbanyak skala tersebut dalam bentuk kuisioner sebanyak 

288. Pada tanggal 29 April, peneliti menyerahkan lembar kuisioner tersebut pada pihak 
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sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 5 Surakarta untuk dapat diisi oleh para siswa kelas 

X. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei, kuisioner sudah selesai terisi dan peneliti 

mengambilnya kembali dari sekolah tersebut untuk kemudian dapat diseleksi kembali 

mana kuisioner yang dapat digunakan atau tidak.  

Subjek dalam penelitian yang awalnya berjumlah 288 siswa, berkurang menjadi 

188 siswa, karena terdapat 100 kuisioner yang tidak kembali kepada peneliti. Dari 188 

kuisioner tersebut, 14 kuisioner tidak memenuhi syarat penelitian, yaitu kuisioner yang 

diisi oleh subjek yang tidak lagi mempunyai ayah/ibu/ayah dan ibu, serta 5 lainnya tidak 

menyelesaikan pengisian kuisioner. Sehingga dalam perhitungannya digunakan 169 

kuisioner.  

Metode Analisis Data  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik korelasi Product 

Moment dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows, untuk menguji 

hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian ini. Korelasi Pearson product moment 

mengukur hubungan secara linear antara dua variabel. Asumsi yang mendasari pada 

analisis ini adalah bahwa distribusi data kedua variabel adalah normal (Priyatno, 2009).  

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi  

 Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa regulasi emosi memiliki nilai 

K-S-Z sebesar 0,843 (p>0,05). Sedangkan father attachment memiliki nilai K-S-Z 

sebesar 1,096 (p>0,05), dan mother attachment dengan nilai K-S-Z sebesar 1,219 

(p>0,05) yang berarti bahwa data bersifat normal.  
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Uji Linearitas  

Dari hasil uji linearitas dapat diketahui bahwa F Deviation from Linearity 

regulasi emosi dengan  father attachment adalah1,093 (p>0,05) dan F Deviation from 

Linearityregulasi emosi dengan mother attachment sebesar 0,845 (p>0,05) yang berarti 

bahwa variabel bersifat linear.  

 

Analisis Deskriptif  

a. Regulasi emosi  

Kategorisasi regulasi emosi dibuat berdasarkan nilai tertinggi yaitu 22 x 

5 = 110 dan nilai terendah yaitu 22 x 1 = 22, dengan 5 kategori yaitu sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan diperoleh interval sebesar 

17,6. Kategorisasi regulasi emosi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Kategorisasi Hasil Pengukuran Skala Regulasi Emosi  

No Interval Kategori N Mean (%) 

1. 22 ≤ x ≤ 39,6 SANGAT RENDAH 0 

72,89 

0 

2. 39,6 < x ≤ 57,2 RENDAH 0 0 

3. 57,2 < x ≤ 74,8 SEDANG 105 62,13 

4. 74,8 < x ≤ 92,4 TINGGI 64 37,87 

5. 92,4 < x ≤ 110 SANGAT TINGGI 0 0 

JUMLAH 169  100 

SD = 6,067 Min = 58 Max =88 

 

Regulasi emosi rata-rata subjek berada pada kategori sedang, dengan mean 

72,89 sebanyak 62,13%.  
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b. Father Attachment  

Kategorisasi father attachment  dibuat berdasarkan nilai tertinggi yaitu 

22 x 5 = 110 dan nilai terendah yaitu 22 x 1 = 22, dengan 5 kategori yaitu sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan diperoleh interval sebesar 

17,6. Kategorisasi father attachment adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Kategorisasi Hasil Pengukuran Skala Father Attachment  

No Interval Kategori N Mean (%) 

1. 22 ≤ x ≤ 39,6 SANGAT RENDAH 1 

69,19 

0,59 

2. 39,6 < x ≤ 57,2 RENDAH 19 11,24 

3. 57,2 < x ≤ 74,8 SEDANG 98 57,99 

4. 74,8 < x ≤ 92,4 TINGGI 51 30,18 

5. 92,4 < x ≤ 110 SANGAT TINGGI 0 0 

JUMLAH 169  100 

SD = 9,482 Min = 28 Max = 88 

Father attachment rata-rata berada pada kategori sedang, dengan mean 69,19 

sebanyak 57,99%.  

 

c. Mother Attachment  

 

Kategorisasi mother attachment dibuat berdasarkan nilai tertinggi yaitu 

22 x 5 = 110 dan nilai terendah yaitu 22 x 1 = 22, dengan 5 kategori yaitu sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan diperoleh interval sebesar 

17,6. Kategorisasi mother attachment adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.3  

Kategorisasi Hasil Pengukuran Skala Mother Attachment  

No Interval Kategori N Mean (%) 

1. 22 ≤x ≤ 39,6 SANGAT RENDAH 2 

73,41 

1,18 

2. 39,6 < x ≤ 57,2 RENDAH 5 2,96 

3. 57,2 < x ≤ 74,8 SEDANG 73 43,2 

4. 74,8 < x ≤ 92,4 TINGGI 89 52,66 

5. 92,4 < x ≤ 110 SANGAT TINGGI 0 0 

JUMLAH 169  100 

SD = 9,385 Min = 26 Max = 88 

 

Mother attachment rata-rata berada pada kategori tinggi, dengan mean 73,41 

sebanyak 52,66%.  

 

Uji Korelasi  

Tabel 2.1 

Hasil Uji Korelasi antara Father Attachment dengan Regulasi Emosi  

Correlations 

  RE FA 

RE Pearson Correlation 1 -.068 

Sig. (1-tailed)  .189 

N 169 169 

FA Pearson Correlation -.068 1 

Sig. (1-tailed) .189  

N 169 169 

 

Dari perhitungan uji korelasi, diperoleh koefesien korelasi antara father 

attachment dengan regulasi emosisebesar - 0,068 (p>0,05) yang berarti tidak ada 

hubungan antara father attachment dengan regulasi emosi.  
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Tabel 2.2 

Hasil Uji Korelasi antara Mother Attachment dengan Regulasi Emosi 

Correlations 

  RE MA 

RE Pearson Correlation 1 -.052 

Sig. (1-tailed)  .249 

N 169 169 

MA Pearson Correlation -.052 1 

Sig. (1-tailed) .249  

N 169 169 

  

 Dari perhitungan uji korelasi, diperoleh koefesien korelasi antara mother 

attachment dengan regulasi emosi sebesar -0,052 (p>0,05) yang berarti bahwa tidak ada 

hubungan antara mother attachment dengan regulasi emosi.   

 

PEMBAHASAN 

 Dari perhitungan uji korelasi antara father attachment dengan regulasi emosi dan 

mother attachment dengan regulasi emosi, dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

hubungan antara parent attachment dengan regulasi emosi. Hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

parent attachment dengan regulasi emosi. 

 Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketika bayi, pengasuh 

(biasanya salah satu atau kedua orang tua) memenuhi perannya sebagai figur lekat. 

Namun ketika seorang individu meninggalkan masa bayinya dan beranjak ke tahap 

perkembangan selanjutnya, hubungan menjadi semakin luas dan memungkinkan 

seorang individu untuk menemukan pengganti figur lekat bagi dirinya, baik itu saudara 
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kandung, keluarga besar, rekan kerja, guru, teman dekat, dan pasangan (pacar) (Shaver 

dan Mikulincer). Salah satu faktor tersebut sesuai dengan keadaan remaja di SMA 

Negeri 5 Surakarta, di mana sebagian remaja di tempat tersebut sudah menjalin 

hubungan romantis dengan lawan jenisnya (berpacaran). Dengan kata lain, bahwa 

individu tersebut sudah menemukan salah satu figur lekat selain orangtuanya. 

 Figur lekat tidak hanya seseorang yang mempunyai hubungan biasa saja bagi 

individu tersebut, namun mereka merupakan seorang yang spesial di mana mereka 

merupakan orang yang akan menjaga serta mendukung apa yang diperlukan individu 

tersebut. Figur lekat merupakan orang yang akan menyediakan suasana aman baik 

secara fisik maupun emosional (Bowlby, 1982 dalam Shaver  Mikulincer).  Sejauh 

mana figur lekat tersebut, yang dalam hal ini adalah pacar, dapat menyediakan rasa 

aman baik secara fisik maupun emosional,  yang kemudian akan berpengaruh pada 

regulasi emosi remaja tersebut. 

 Tidak hanya hubungan dengan lawan jenis/pacar, namun hubungan interpersonal 

dan individual juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. 

Hal ini sesuai dengan keadaan remaja di SMA Negeri 5 Surakarta, di mana remaja di 

tempat tersebut cenderung mempunyai hubungan yang baik dengan teman-temannya. 

Kedua hal ini berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga emosi meningkat bila 

individu ingin mencapai suatu tujuan berinteraksi dengan lingkungan dan individu 

lainnya. Biasanya emosi positif meningkat bila individu mencapai tujuannya, dan 

sebaliknya, emosi negatif meningkat bila individu kesulitan mencapai tujuannya 

(Salovey & Sluyter, 1997 dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004).   

 Sejalan dengan penelitian Rasyid (2012) bahwa peer attachment juga menjadi 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi regulasi emosi remaja. Ketika usia remaja, 
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individu akan membentuk ikatan lebih erat dengan teman sebayanya. Ikatan lebih erat 

dengan teman terbentuk karena adanya jalinan komunikasi yang baik (Armsden, 1987; 

Armsden  Greenberg, 2007 dalam Rasyid, 2012). Pada usia remaja, individu cenderung 

mencari kedekatan dan kenyamanan dalam bentuk saran atau nasehat kepada teman 

sebayanya ketika mereka merasa membutuhkannya (Hazan & Shaver; Schneider  

Younger dalam Barrocas, 2009 dalam Rasyid, 2012). Hubungan dengan teman sebaya 

yang bertumbuh semakin dalam, juga memunculkan tantangan emosi yang signifikan 

bagi remaja itu sendiri (Allen dan Miga, 2010). Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa 

hal ini sesuai dengan keadaan remaja di SMA Negeri 5 Surakarta. Berdasarkan hasil 

pengamatan guru BK di SMA tersebut yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa di 

tempat tersebut selalu bersama ketika di dalam maupun di luar kelas, sebagian besar 

juga mempunyai teman dekat (sekelompok teman yang selalu bersama-sama), dalam 

kebersamaan tersebut, mereka saling menceritakan permasalahan mereka kepada teman 

dekatnya. Terbentuknya kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan yang baik dengan 

orang lain dapat membuat individu merasa aman dan nyaman ketika mengutarakan 

permasalahan yang ia alami. Selanjutnya, ketika individu dapat mengutarakan perasaan 

dan masalah yang mereka alami, mereka memiliki emosi yang lebih stabil sehingga 

mampu meregulasi emosinya (Thompson, 1994).  

 Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

penelitian ini, yaitu tidak adanya hubungan antara parent attachment dengan regulasi 

emosi remaja di SMA Negeri 5 Surakarta, karena peer attachment menjadi salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi regulasi emosi remaja di tempat tersebut.  
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa rata-rata 

regulasi emosi remaja di SMA Negeri 5 Surakarta berada pada kategori sedang, father 

attachment pada kategori sedang, dan mother attachment pada kategori tinggi. 

Sedangkan berdasar hasil korelasi Pearson Product Moment yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara parent attachment dengan regulasi 

emosi remaja di SMA Negeri 5 Surakarta. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain 

yang dapat mempengaruhi regulasi emosi remaja di SMA Negeri 5 Surakarta, antara 

lain yaitu adanya figur lekat selain orang tua, misalnya kedekatan dengan lawan 

jenis/berpacaran serta peer attachment yang sesuai dengan kondisi/keadaan remaja di 

tempat tersebut.  

 

SARAN 

Untuk remaja  

 Dapat memahami bahwa regulasi emosi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam keluarga saja, namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar, antara lain 

adalah hubungan dengan teman sebaya (peer attachment) dan figur lekat lainnya selain 

orang tua (misalnya pacar/teman dekat). 

 

Untuk peneliti selanjutnya  

 Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai regulasi emosi, sebaiknya 

meneliti mengenai kaitan regulasi emosi dengan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi regulasi emosi remaja, salah satunya adalah figur lekat selain orang tua, 

misalnya pacar.  
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 Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, untuk peneliti 

selanjutnya sebaiknya menggunakan mix method sebagai metode pengumpulan data. 

Misalnya selain menggunakan skala, peneliti juga dapat menggunakan metode 

wawancara dan observasi. Sehingga, tidak hanya hasil kuantitatif yang diperoleh, 

namun juga hasil kualitatif subjek penelitian agar dapat memperkuat data/informasi 

menjadi lebih baik. 
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